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1 Rekisterinpitäjä

Nimi
Kansaneläkelaitos
Postiosoite
PL 450

Postinumero
00056 Kela

Puhelin
020 634 11

Käyntiosoite
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
2 Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Nimi
Kanta-palvelujen tietosuojavastaava
kanta@kanta.fi

3 Rekisterin nimi

Kanta Ekstranetin käyttöloki

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
(159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) nojalla Kela
toimii terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (esim.
Potilastiedon arkisto) ylläpitäjänä. Toteuttaakseen edellä mainittua lakisääteistä
tehtäväänsä Kela ylläpitää Kanta Ekstranet -palvelua.
Kanta Ekstranetin käyttöloki -rekisteriin kerätään Kanta Ekstranettiin
kirjautuneiden nimet ja Suomi.fi-asiointivaltuus.
Kanta Ekstranetin käyttöloki -rekisterin tietoja voidaan käyttää ongelmatilanteiden
selvittelyssä Kelassa. Lokitietojen perusteella voidaan pyynnöstä selvittää, että
kuka on kirjautunut Ekstranettiin tai käyttänyt SOTE-organisaatiorekisterin
ylläpitokäyttöliittymää.
Lokitiedot säilytetään 12 kuukautta niiden muodostumisesta, jonka jälkeen ne
hävitetään.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöivät tunnustiedot:
- Suomi.fi-asiointivaltuus
- kirjautujan nimitiedot (etunimi, sukunimi)
- organisaation oid
- y-tunnus
- IP-osoite
- kirjautumisen aikaleima
- edellisen kirjautumisen aikaleima ja IP-osoite
- toimintojen aikaleimat käyttöliittymää käytettäessä
- verkko-osoite, jonka kautta palveluun on päädytty

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

Kanta Ekstranetin käyttölokille tallentuu Suomi.fi-tunnistautumisen yhteydessä
kerättävät tiedot ja palvelun käytön yhteydessä muodostuvat tiedot.

7 Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Ei säännönmukaista luovutusta rekisteristä.

Kela
Kanta-palvelut
PL 450, 00056 Kela

FPA
Kanta tjänsterna
PB 450, 00056 FPA

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kanta 409.01.2020
www.kanta.fi
kanta@kanta.fi
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8 Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Lokirekisterin tiedot sisältävät henkilötietoja.
Organisatoriset suojauksen periaatteet
Kela omalta osaltaan seuraa ja valvoo tietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja
Kelalla on omavalvontasuunnitelma tietosuojan ja tietoturvan varmistamiseksi.
Kela oma-aloitteisesti ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos rekisteriin tallennettuja
tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Tekniset suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevien tietojen katselu, tallentaminen ja muu tietojen käsittely
edellyttää käsittelijän yksilöivää tunnistautumista ja järjestelmään liittyvää
käyttöoikeuksien hallintaa.
Lokin tietoja hyödynnetään ongelmatilanteissa Kelan kuvatun prosessin
mukaisesti Kelan henkilökuntaan kuuluvien teknisten ylläpitäjien toimesta. Vain
määrätyillä Kelan henkilökuntaan kuuluvilla on pääsy Kanta-palveluihin
tallennettuihin tietoihin.
Fyysiset suojauksen periaatteet
Lokitiedot on teknisesti suojattu muuttamiselta ja poistamiselta.
Kelan laitetilat sekä tietojen fyysinen sijainti on Suomessa. Laitetiloihin on
rajoitettu pääsy Kelan teknisillä ylläpitäjillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää
niihin pääsyä.

9 Pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tutustua häntä itseään koskeviin tietoihin, jotka tallentuvat
hänen kirjautumisesta Kanta Ekstranetiin ja SOTE-organisaatiorekisterin
ylläpitokäyttöliittymän käytöstä. Vapaamuotoisesti laadittu pyyntö osoitetaan
Kelalle (kirjaamo, PL 450, 00056 Kela). Pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä
puhelimitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi).

10 Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 12–22)
asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
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Kanta-palvelut
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FPA
Kanta tjänsterna
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